
KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

CorrVerter® VpCI TM

ÂRODEK PRZETWARZAJÑCY RDZ¢ I POW∏OKA GRUNTUJÑCA

Opis produktu

Cortec VpCI
TM

 CorrVerter to Êrodek na bazie wodnej, który przetwarza rdz´ oraz s∏u˝y jako
pow∏oka gruntujàca. Zalecany jest do stosowania na zardzewia∏e lub niedostatecznie
przygotowane powierzchnie stalowe, gdy wymagana jest ochrona antykorozyjna a prawid∏owe
przygotowanie powierzchni nie jest mo˝liwe.

Cortec VpCI
TM

 CorrVerter jest tak zaprojektowany aby wnikaç w rdz´, usuwaç jà, przenikaç do
powierzchni metalu i zatrzymywaç dalszy rozwój korozji.

Cortec VpCI
TM

 CorrVerter zawiera nowoczesny Êrodek chelatujàcy, który przetwarza produkty
korozji obecne na powierzchni metalu w hydrofobowà warstw´ pasywnà. VpCI

TM 
CorrVerter

zawiera tak˝e zawiesin´ lateksowà o wysokiej g´stoÊci i wyjàtkowo niskiej przepuszczalnoÊci
pary wodnej. Kombinacja aktywnego sk∏adnika chelatujàcego z tworzàcym film lateksem,
Êrodkami zag´szczajàcymi i dyspersantami, tworzy unikalnà formu∏´ pow∏oki gruntujàcej
o doskona∏ych w∏aÊciwoÊciach antykorozyjnych.

Cortec VpCI
T M

 CorrVerter nie zawiera kwasów taninowych i fosforowych, zapewnia
d∏ugoterminowà ochron´ antykorozyjnà niedostatecznie przygotowanych powierzchni, i mo˝e byç
pokrywany farbami na bazie wody lub rozpuszczalnika bez ryzyka z∏uszczenia si´ pow∏oki. Do
wykonania ostatecznej pow∏oki mogà byç stosowane farby Cortec VpCI-386 lub Cortec VpCI-
387.

G∏ówne zalety

• szybko przetwarza rdz´ i mo˝e byç stosowany w ró˝nych warunkach pogodowych,
• zapewnia ponad 500 godzin ochrony antykorozyjnej stali pokrytej wst´pnà warstwà rdzy, przy

gruboÊci pow∏oki 75 µm, w warunkach ekspozycji na dzia∏anie mg∏y solnej (ASTM B 117),
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• dzia∏a skutecznie nawet w warunkach nadmiernego ska˝enia solà (nadaje si´ do zastosowaƒ
morskich),

• mo˝e byç pokrywany farbami na bazie wody lub rozpuszczalnika, podczas gdy
przetwarzacze rdzy bazujàce na kwasach taninowych czy fosforowych mogà byç pokrywane
jedynie farbami na bazie rozpuszczalnika,

• wykorzystana ˝ywica lateksowa nadaje produktowi w∏aÊciwoÊci opóêniajàce
rozprzestrzenianie si´  ognia,

• zapewnia doskona∏à ochron´ przeciw wtórnej korozji (lepszà ni˝ przetwarzacze rdzy bazujàce
na  kwasach taninowych i fosforowych),

• zwi´ksza przyczepnoÊç ostatecznej pow∏oki malarskiej,
• jest Êrodkiem na bazie wody,
• bardzo ma∏a zawartoÊç lotnych zwiàzków organicznych (VOC),
• przyjazny Êrodowisku naturalnemu, nietoksyczny,
• niepalny.

W∏aÊciwoÊci fizyczne

postaç mlecznobia∏y lepki p∏yn
zawartoÊç sk∏adników sta∏ych, wagowo 55 - 58%
zawartoÊç sk∏adników sta∏ych, obj´toÊciowo 40 - 42%
g´stoÊç 1,32 kg/dm3

w∏aÊciwoÊci antykorozyjne > 500 godz. (gruboÊç pow∏oki 37,5 - 75 µm)
przy ekspozycji na mg∏´ solnà (ASTM B 117)

zawartoÊç lotnych zwiàzków organicznych (VOC) 0,07 kg/dm3

teoretyczne krycie powierzchni 21,6 -22,1 m2/dm3 (25 µm)

Typowe zastosowania

Cortec VpCI
TM

 CorrVerter jest polecany do zastosowaƒ na wszystkie powierzchnie stalowe jako
Êrodek przetwarzajàcy rdz´/farba podk∏adowa (primier). Mo˝e byç stosowany tam, gdzie
prawid∏owe oczyszczenie powierzchni lub piaskowanie jest utrudnione.

• konserwacja/utrzymanie ruchu
• sprz´t wojskowy
• konstrukcje w przemyÊle morskim
• statki

Sposób stosowania

Przed na∏o˝eniem zaleca si´ usunàç luênà rdz´ poprzez szczotkowanie a zardzewia∏à
powierzchni´ stali zmyç wodà pod wysokim ciÊnieniem, aby usunàç nadmierne ska˝enie
powierzchni solà.
Cortec VpCI

TM 
CorrVerter mo˝na nak∏adaç metodà natrysku, p´dzlem lub wa∏kiem tak, aby

powierzchni´ pokryç ca∏kowicie pow∏okà o gruboÊci 75 - 125 µm (w stanie mokrym). Nak∏adanie
p´dzlem jest zalecane aby zapewniç skuteczne wnikni´cie produktu w rdz´. Preparat mo˝e byç
nanoszony na suche lub wilgotne powierzchnie. Produkt mo˝na rozcieƒczyç wodà (do 10%). W
przypadku silnie skorodowanych powierzchni zaleca si´ na∏o˝enie drugiej warstwy pow∏oki Cortec
VpCI

TM 
CorrVerter w czasie 20 - 30 minut od na∏o˝enia pierwszej warstwy. Farb´ zewn´trznà

nak∏adaç po 8 - 12 godzinach od na∏o˝enia pow∏oki Cortec VpCI
TM 

CorrVerter.

Ograniczenia

• Lateksowa ˝ywica wyst´pujàca w VpCI
TM 

CorrVerter nie jest odporna na promieniowanie UV
i zmienia kolor w warunkach zewn´trznych. Nie ma to jednak wp∏ywu na w∏aÊciwoÊci pow∏oki
i jej zdolnoÊç do przetwarzania rdzy.

• Przed zastosowaniem produktu nale˝y go dok∏adnie wymieszaç.
• VpCI

TM 
CorrVerter mo˝na rozcieƒczyç do 10% wodà, po rozcieƒczeniu dok∏adnie wymieszaç

i natychmiast zu˝yç.
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• Przy niektórych rodzajach rdzy mogà byç widoczne ró˝norodne przebarwienia pow∏oki, mogà
wyst´powaç miejscowo w zale˝noÊci od warunków w jakich pow∏oka schnie. Stopieƒ
przebarwienia nie wp∏ywa na w∏aÊciwoÊci pow∏oki (podk∏ad mimo przebarwieƒ przetwarza
rdz´). Dopóki pow∏oka nie wyschnie, preparat wykazuje doskona∏e dzia∏anie.

Opakowania i przechowywanie

Produkt jest dost´pny w pojemnikach o obj´toÊciach 19 dm3 i 208 dm3.

Okres trwa∏oÊci: 1 rok, pod warunkiem przechowywania w ogrzewanych pomieszczeniach.
Nie dopuÊciç do przemarzni´cia produktu.

• PRODUKT WY¸ÑCZNIE DO ZASTOSOWA¡ PRZEMYS¸OWYCH
• CHRONIå PRZED DZIEåMI
• ZAMYKAå SZCZELNIE OPAKOWANIA
• ZAPOZNAå SI¢ Z KARTÑ BEZPIECZE¡STWA PRODUKTU

PRODUKT WYTWORZONY ZGODNIE ZE STANDARDAMI JAKOÂCI ISO 9001 ORAZ ISO 14001

Wszystkie stwierdzenia, informacje techniczne i zalecenia zawarte w niniejszej karcie oparte sà na najlepszej wiedzy i doÊwiadczeniach , co do których jesteÊmy przekonani ˝e sà wiarygodne i

odpowiadajà rzeczywistemu stanowi teorii i praktyki. Nie sà one jednak wià˝àce i nie tworzà ˝adnego stosunku prawnego lub umownego ani te˝ dodatkowych zobowiàzaƒ do umowy kupna - sprzeda˝y, a

ich dok∏adnoÊç i kompletnoÊç nie jest gwarantowana. Cortec Corporation gwarantuje, ˝e jego produkty wysy∏ane do nabywcy sà wolne od defektów. Gwarancja ta jest ograniczona do wymiany produktu w

przypadku udowodnienia jego defektu. ˚eby uzyskaç prawo do wymiany produktu w ramach niniejszej gwarancji nabywca produktu musi powiadomiç Cortec Corporation o przypisywanym defekcie w

przeciàgu szeÊciu miesi´cy od daty wysy∏ki produktu do nabywcy. Wszyskie koszty wysy∏ki zwiàzane z wymianà produktu ponosi nabywca. Cortec Corporation nie ponosi ˝adnej odpowiedzialnoÊci za

jakiekolwiek szkody, straty lub uszkodzenia wynikajàce z u˝ycia bàdê niemo˝noÊci u˝ycia nabytych produktów.Przed u˝yciem nabywca musi sam okreÊliç przydatnoÊç produktu do zamierzonego

zastosowania na swoje ryzyko i pe∏nà odpowiedzialnoÊç z nim zwiàzanà. Jakiekolwiek informacje i stwierdzenia wykraczajàce poza niniejszà kart´ nie sà w ˝aden sposób wià˝àce dopóki nie zostanà

potwierdzone umowà pisemnà.

OTiK Sp.  z o.o.
ul. HUTNICZA 4, 81-061 GDYNIA
TEL. 058 6230498, FAX 058 6230496,
www.inhibitory.pl, info@otik.pl

DYSTRYBUCJA i DORADZTWO:

CORTEC®, Total Corrosion ControlTM, Migrating Corrosion InhibitorsTM, MCI® to zastrze˝one znaki towarowe firmy CORTEC, St. Paul, USA.
OTiK® to zastrze˝ony znak towarowy firmy OTiK, Gdynia.

AktualnoÊç: 11/28/01

TreÊç niniejszego dokumentu jest chroniona prawem. Reprodukowanie, powielanie, modyfikowanie, udost´pnianie w internecie i przekazywanie

w jakikolwiek sposób elektroniczny lub mechaniczny ca∏oÊci lub fragmentów jest zabronione bez pisemnego zezwolenia OTiK Sp. z o.o. w Gdyni.


